
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο,  16 Απριλίοσ 2018 

 

    

Θέμα: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ζςμμεηοσή ζε εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα διάπκειαρ 30 ωπών 

για ηην απόκηηζη γνώζεων και δεξιοηήηων ζηην πποαγωγή ηηρ οδικήρ αζθάλειαρ ζηο ζσολείο 

 

 

Η Αληηδεκαξρία Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δξγαζηήξην Μειέηεο Σπκπεξηθνξώλ Υγείαο θαη Οδηθήο Αζθάιεηαο (LaHeRS) ηνπ Τκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο ηνπ ΤΔΙ Κξήηεο θαη κε ηηο Γ/λζεηο Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηξαθιείνπ, 

ζπλδηνξγαλώλνπλ εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζε κνλάδεο Α΄/ζκηαο 

θαη Β΄/ζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ, κε ζηόρν ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζρεδηαζκνύ, πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο.  

 

Τν πξόγξακκα επηδηώθεη λα εληζρύζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη λα ηνπο θαηαζηήζεη επαξθείο θαη 

απνηειεζκαηηθνύο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

 

α) ζηνλ πξνζδηνξηζκό καζεζηαθώλ ζηόρσλ ησλ πξνγξακκάησλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο πνπ πινπνηνύληαη 

ζηελ ηάμε κε βάζε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ,  

β) ζηελ επηινγή θαη πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ ζηα 

ηδηαίηεξα ηδηνζπγθξαζηαθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηώλ,  

γ) ζηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ παξεκβάζεώλ ηνπο, νξίδνληαο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη 

επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο κεζόδνπο θαη εξγαιεία αμηνιόγεζεο,  

δ) ζηελ πξόζιεςε ηνπ γνλεηθνύ ξόινπ σο πξνο ηελ πξναγσγή ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ ηθαλόηεηα 

ελεξγνπνίεζεο ησλ γνλέσλ ζε κηα ζπλεξγαηηθή ζρέζε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε,  

ε) ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κέζα από πξαθηηθή άζθεζε ζηνλ 

πξνζνκνησηή νδήγεζεο ηνπ ΤΔΙ Κξήηεο.   

 

Τν πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί ζηηο λέεο θαη ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο Σρνιήο Δπηζηεκώλ Υγείαο θαη 

Πξόλνηαο ηνπ ΤΔΙ Κξήηεο (Δζηαπξσκέλνο, ΤΚ. 71004, Ηξάθιεην) θαη πξνβιέπεηαη λα έρεη ζπλνιηθή 

δηάξθεηα 30 σξώλ κε νινθιήξσζε εληόο 3 εβδνκάδσλ (Παξαζθεπή απόγεπκα 15.30 - 20.30/Σάββαην πξσί 

10.00 - 15.00). Με ζθνπό λα δηεπθνιπλζνύλ νη ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί, ζα ζπγθξνηεζνύλ 4 ηκήκαηα 

εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζα θαηαλεκεζνύλ ζε 2 ρξνληθέο πεξηόδνπο (Περίοδος Α: 11-12 Μαΐνπ, 18-19 Μαΐνπ 

& 25-26 Μαΐνπ, Περίοδος Β: 01-02 Ινπλίνπ, 08-09 Ινπλίνπ & 15-16 Ινπλίνπ). Ο κέγηζηνο αξηζκόο 

εθπαηδεπόκελσλ αλά ηκήκα ζα είλαη 25 άηνκα.  

 

Μεηά από ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ εμαζθαιίζεη:   

• Δπίζεκε πηζηνπνίεζε από ην ΤΔΙ Κξήηεο, ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ζρεδηαζκνύ, πινπνίεζεο θαη 

αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο. 
• Πξνζηαηεπκέλε πξόζβαζε κε θσδηθό κέινπο ζε ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΤΔΙ Κξήηεο, όπνπ ζα 

θηινμελείηαη πινύζην θαηλνηόκν εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεμαγσγήο πξνγξακκάησλ 

θπθινθνξηαθήο αγσγήο ζην ζρνιείν.   
• Πξόζβαζε ζε πιαηθόξκα αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο απην-εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

απην-αμηνιόγεζεο ζηνλ πξνζσπηθό ρξόλν θαη ξπζκό κάζεζεο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα.   



 

 

• Πξόζβαζε ζε ειεθηξνληθή ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ζην ζρεδηαζκό θαη 

ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 
• Δπηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ζην πξόγξακκα, από ην εηδηθό 

επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηνπ Δξγαζηεξίνπ Υγείαο θαη Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ ΤΔΙ Κξήηεο, ζην ζρεδηαζκό 

θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο θαηά ηε ζρνιηθή πεξίνδν 2018-2019.  

   
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξόγξακκα είλαη ζεκαληηθό να δεζμεσηούν γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο Κπθινθνξηαθήο Aγσγήο ζηελ ηάμε ηνπο (5-6 εβδνκάδσλ) θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018-

2019, ππό ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μειέηεο Σπκπεξηθνξώλ Υγείαο θαη Οδηθήο 

Αζθάιεηαο ηνπ ΤΔΙ Κξήηεο.  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαινύκε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο κέρξη ηε Γεσηέρα 

07 Μαΐοσ 2018 ζπκπιεξώλνληαο ηελ ειεθηξνληθή θόξκα εγγξαθήο ζην ζύλδεζκν 

http://moodle.seyp.teicrete.gr/.    

 

Πληροθορίες:  
Τει. 2810 379528, 379514 (9.00 π.κ. - 15.00 κ.κ. θαζεκεξηλά). 

E-mail επηθνηλσλίαο: lahers@staff.teicrete.gr  
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